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Abstract 
The current study aimed to explain the impacts of the “performance model 

of donation” on the reduction of “fear” and “sorrow” according to Islamic 

sources. The study tried to answer “what performance model allows 

donation to reduce fear and sorrow in human beings?” The above question 

was investigated among the Quranic verses and hadiths based on the theory 

of “semantic field”; thus, the Quranic verses and hadiths related to donation, 

alms, stinginess, miserliness, and generosity were investigated. The class 

analysis was applied to understand the components psychologically. The 

obtained components were classified in groups titled “orientations”, 

“behaviors”, “experiences”, and “functions”. Investigating the components 

in the above classes revealed that the lack of sorrow and fear is an internal 

experience and is not in complete agreement with external objectivities. If a 

donation is performed according to the Quranic approach and is in line with 

the above four classes of components, it will bring about certain 

“psychological functions” and “developmental impacts”; one of such 

“psychological functions” is “the reduction of sorrow” and “the reduction of 

fear” in the donator. 

Keywords: Donation, Miserliness, Stinginess, Generosity, Alms, Sorrow, 

Fear, Islamic psychology, Compassion Focused Therapy. 
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بر اساس « کاهش حزن و خوف»در « انفاق یمدل عملکرد» نییتب

 یمنابع اسالم

 

 ایران قم، ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یشناس گروه روان اریانشد   یاران یانیمحمد کاو

  

  ایاکب ریام
گرا  مثبت یشناس روان ارشد یقم، کارشناس هیآموخته حوزه علم دانش

 ایران قم، ،تیاخالق و ترب یموسسه آموزش عال
 

  چکیده
 اسالمی منابع اساس بر «حزن» و «خوف»کاهش  در «انفاق عملکردی مدل» تبیین حاضر، پژوهش هدف

 حزن و خوف عملکردی، مدل چه اساس بر انفاق» که، است داده پاسخسؤال  این به پژوهش، این. باشد یم

 مفهوم «معنایی یها حوزه» با استفاده از رویکرد سؤال این به پاسخ برای «؟دهد یم کاهش انسان در را

 به مربوط روایات و آیات منظور، بدین شد؛ واکاوی روایات و آیات اساس بر «خوف»و « حزن»، «انفاق»

 طبقه» از ،ها مؤلفه شناختی روان فهم برای گرفت؛ قرارموردبررسی  سخاوت و شحّ بخل، صدقه، انفاق،

 «کارکردها» ،«ها تجربه» ،«رفتارها» ،«ها یریگ جهت» طبقاتِ در ،آمده دست به یها مؤلفه شد؛ استفاده «تحلیل

 تطابق و درونی است یا تجربه خوف و حزن عدم. 1: که داد نشان ها افتهی. شدند تنظیم «آثار تکوینی»و 

. 3 گرفتند؛ ، جایذکرشده «تحلیل طبقات» در انفاق به مربوط یها افتهی. 2 ندارد؛ بیرونی یها تینیع با کامل

 کارکردهای» باشد، داشته قرآن با انطباق ،گانه پنج طبقات در و پذیرفته صورت قرآنی رویکرد با انفاق اگر

 «شناختی روان کارکردهای» از یکی. 5 داشت؛ خواهد دنبال به را مشخصی «تکوینی آثار» و «شناختی روان

 .کننده انفاق شخصِ در «خوف کاهش» و «حزن کاهش» از است عبارت اش

شفقت  ،یاسالم یشناس انفاق، بخل، شحّ، سخاوت، صدقه، حزن، خوف، روان :ها واژهکلید

  .یدرمان
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 مقدمه 

 سر پشت اضطرابتجربه  بدون را عمرمان از هفته یک حتی ما از کمی بسیار شمار

 هستیم افسرده که مییگو یم گاهی و میکن یم تجربه را غم زندگی، در ما اغلب ؛میگذار یم

 یها (. اختالل252ص  ،2112 ،1یلن جان ،دیویسون جرالد ،جانسون شری ،نگیکر )آن

 و سادوک سادوک،) هستند شناختی روان یها اختالل نیتر عیشا از افسردگی و اضطرابی

 و بیماری اصلی علل از و( 77ص  ،1331 همکاران، و بشارت از نقل به ،2115 ،2روئیز

 و سالمت با یا گستردهصورت  به و( 2122 ،3دی و جیانگ شیا،اند ) شده معرفی ریوم مرگ

 به ،2115 ،4همکاران و کریدر گنزالز، بالوز، مکباد، استرین،) دارند رابطه اجتماعی کارکرد

 درصد 11 تا 21 بین ،ها آن همبودی(. 77ص  ،1331 ،همکاران و بشارت از نقل

 آالنسو، گادرمن،) کند یم تحمیل جامعه به را باالیی یها نهیهز و شده گزارش

(. 111 ص ،1337 محمدخانی، و اکبری از نقل به ؛2112 ،5کسلر و ویالگوت زاسالوسکی،

 را فرد و ردیگ یم نشأت مبهم و درونی نامعلوم، تهدیدی به پاسخ در «اضطراب»

و  یباقر از نقل به ؛2115 یز،)کاپالن، سادوک، سادوک و روئ  کند یزنگ م به گوش

 ولی است، وقوع حال در اکنون که است خطری درباره اغلب ترس. (1211همکاران، 

 ،2112 همکاران، و کرینگ آن) شود یم مربوط آینده زمان در خطری به اغلب اضطراب

 اطمینان، عدم موجب که است مبهم، و ناخوشایند منتشر، احساس یک اضطراب ؛(252 ص

 ،1331 شاهوردی، مشایخ، آبرزگه، عباسی) است فیزیولوژیکی برانگیختگی و درماندگی

 (.125ص 

 شود یم نیز زندگی کیفیت کاهش به منجر اضطراب، و افسردگی به ابتال یها دوره

 فوئنتس، -پرز ویلگاس، الفسون، روبیو، ؛2122 ،6همکاران و تورکورت دنیس، هامل،)
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 اجتماعی و خانوادگی روانی، منفی اثرات تواند یم «افسردگی»(. 2113 ،1همکاران و وانگ

 این امروزه(. 2113 ،2جونگ دی و جرونیموس زورات، دی) باشد داشته دنبال به را

 ،3برومت و کسلر) بوده دنیا تمام در روانی اختالالت نیتر عیشا از یکی عنوان به اختالل،

 ناتوانی عامل نیتر عنوان بزرگ به ،2117 سال در جهانی بهداشت سازمان نظر بنابر و( 2113

 یالملل نیب آمارهای اساسبر  ،(1331 فراهانی، و بشارت خانی،است ) شده یبند رتبه جهانی

 کیلینگ، هرمان،) برند یم رنج افسردگی از جهان سرتاسر در نفر میلیون 311 حدود

 کلیدی های مؤلفه از یکی ناراحتی و غمگینی احساس»(. 2113 ،4همکاران و مگوری

 .دارد را اساسی و محوری نقش خلقی اختالالت موارد از بسیاری در که «است افسردگی

 یبررس قابل اضطرابی اختالالت شناسی سبب مباحث در «غم» و «ترس» مفهوم دو

 در. شوند یم یاد «حزن» و «خوف» یرهایتعب با اسالمی، ادبیات در مفهوم، دو این. هستند

صورت  به بلکه نیستند، هم از بریده معرفتی، و اخالقی مفاهیم وها  سازه اسالمی، فرهنگ

 اختالالت بررسی در. کنند-می کامل را همدیگر و هستند مرتبط باهم سیستمی، ومند  نظام

 راهکارهای ،یشناس نشانه ی،شناس سبب توان یم یخوب به اسالمی، فرهنگ در شناختی روان

 یا اشاره نظری،صورت  به پژوهش این. کرد بررسی را اختالل یک درمانِ و پیشگیری

 سوی از «انفاق» با ،سو کی از «حزن» و «خوف» مفهوم دو رابطه به داشت خواهد مختصر

 یها ستمیس و «درمانی شفقت» نظری چارچوب در یکدیگر، با مفاهیم این ارتباط دیگر؛

 .ردیگ یم قرارموردبررسی  مغز هیجانی

 پژوهش نهیشیپ

 سلطانی است؛ کرده بررسی را «روایات و آیات منظر از انفاق و احسان»( 1312) نوکنده

 عوامل» به( 1332) ایزدی است؛ پرداخته «قرآن در انفاق سیمای» توصیف به( 1312)

 بر انفاق اثر برآورد» به( 1333) ودیانممح و عزتی است؛ نموده توجه «انفاق از بازدارنده
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 و انفاق ارتباط» ،(1331) همکاران و زاده یعل خادم ؛اند کرده اقدام «ایران در فقر کاهش

 یسنج تیاولو» ،(1331) سیدناری و شکرانی ؛اند ساخته معلوم را «ایران در اقتصادی رشد

 جرم» بررسی به( 1331) یبن یآقابابائ ؛اند داده قرار موردمطالعه را «حدیث و قرآن در انفاق

 همکاران و یزاده آران عبداهلل است؛ پرداخته «آن کیفرشناختی مالحظات و انفاق ترک

 همکاران و پور یمسعود ؛اند کرده مرور را «نزول ترتیب اساس بر قرآن در انفاق»( 1337)

 انجام به را «انفاق اجتماعی بازاریابی موضوع در قرآن تبلیغی الگوی طراحی»( 1337)

 را «المیزان تفسیر در انگیزشی رویکرد با انفاق، آیات»( 1331)جعفری  و گرامی ؛اند رسانده

 منظر از انفاق اقتصادی و اجتماعی نقش»( 1333) داوودی و نسب یکاظم ؛اند کرده تحلیل

 گفتمان در انفاق واژه معنایی های مؤلفه»( 1333) همکاران و سلیمی ؛اند داده نشان را «قرآن

 عمران دانژ یمحمدعلو همچنین اند  کرده بررسی را «ینینش هم روابط برتأکید  با کریم قرآن

ماده ن ف ق در قرآن کریم را  ترجمه( کاربست معناشناسی در 1211و همکارن )

 قرآنی، رویکرد با انفاق به مربوط مطالعات اینکه رغم یعل قرار دادند؛موردبررسی 

 به پاسخی ،شده انجام یها پژوهش از کدام چیه لکن، است، شده انجام متعددصورت  به

 مفهوم که داد نشان آمد، به دست پژوهش پیشینه از آنچهاند.  نداده پژوهش اینسؤال 

 برای نیز حزن، و خوف با آن رابطه و نگرفته قرار شناختی روان موردپژوهش ،«انفاق»

 مهمِ مفهومِ دو «حزن» و «خوف»ازآنجاکه . است نبوده پژوهش مسئله پیشین، محققان

 این در هستند، مرتبط شناختی روان اختالالت از بعضی با و ندیآ یشمار م به شناختی روان

 .رندیگ یم قرار موردتوجه پژوهش

 پژوهش روش

پژوهش میدانی و مداخله  اگرچهاست؛  نظری تحلیلی و توصیفی حاضر پژوهش روش

و  قرارگرفتهمتغیر مستقل، مورد تحلیل  عنوان به« انفاق»تجربی انجام نشده است، اما مفهوم 

این پژوهش ازآنجاکه  .اند شدهدو متغیر وابسته تحلیل  عنوان به، «حزن»و « خوف»دو مفهوم 

 و «خوف» ،«انفاق»ی ها مفهوم توصیفی، بخش انجام شده است، دربا رویکرد اسالمی 

کامل قرار گرفتند؛ این  توصیف و از دیدگاه متون اسالمی، مورد بازشناسی «حزن»
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، عوامل، پیامدها و دیگر اطالعات جزئی ها یژگیوتوصیف، در حدی تفصیل داده شد که 

« طبقات تحلیل»ی تشکیل ها نهیزم، شده حاصلدر مورد این مفاهیم به دست آمد؛ جزئیات 

و « شفقت درمانی»، با استفاده از دو رویکرد ها دادهرا برای پژوهشگر فراهم ساخت؛ تحلیل 

، متغیرهای مستقل و «ی معنائیها حوزه»با استفاده از رویکرد  انجام شد؛« ی معنائیها حوزه»

، طبقات «شفقت درمانی» وابسته، مورد تحلیل مفهومی قرار گرفتند و با استفاده از رویکرد

 مورد متخصصین دیدگاه و روایات آیات، از شده یگردآور یها دادهتحلیل شکل گرفت. 

 ،«ها یریگ جهت» تحلیل عبارت بودند از: گانه پنجطبقاتِ گرفت؛  قرار نظری تحلیل و تبیین

. «آثار تکوینی»و  «شناختی روانکارکردهای » ،«ی درونیها تجربه» ،«ی رفتاریها یژگیو»

 جای فوق گانه پنج طبقات در که «انفاق» مفهوم به مرتبط مفاهیم و ها گزاره مجموع

 .ساختند معلوم را «خوف» و «حزن» کاهش در انفاق تأثیر و قرارگرفته تحلیل مورد گرفتند،

« حزن»و « خوف»با دو مفهوم « انفاق»از طبقات تحلیل، ارتباطِ مفهومی و نظری هرکدام در 

در کاهش « انفاق»معلوم شد که  یخوب بهقرار گرفت و در همه آن طبقات، موردبررسی 

 درونیِ انفاق کننده تأثیر جدی دارد.« حزن»و « خوف»

 ی پژوهش:ها افتهی

، «انفاق»و « حزن»، «خوف»ی اسالمی، در آیات و روایات، مفاهیم ها آموزهبر اساس 

 قرار گرفت.موردبررسی 

 «خوف» یمفهوم نییتب
 ی(. توقع و انتظار برا1212ترس و وحشت است )ابن منظور،  یبه معنا« خ و ف»خوف از 

است  ینگران هیکه ما یمحتمل و گمان به وقوع امر یها مکروه با توجه به نشانه یامر

 ،«رعب» ،«رهب» ،«یتقو» ،«تیخش»مثل  یگرید یِقرآن یها (. واژه5137، راغب اصفهانی)

خوف،  یها دارند واژه« خوف»با  یقرابت معنائ زین« حذر»و « شفق»، «روع» ،«فزع» ،«وجل»

وجل و شفق  ت،یحذر، خش یها از ترس اشاره دارند؛ اما واژه یرهب، فزع و روع به مراتب

 با ترس در ارتباط هستند.نوعی  بهبلکه  ستند،یترس ن یبه معنا
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مربوط به  یگاهبه کار رفته است؛  میبار در قرآن کر 122و مشتقات آن « خوف»واژه 

 دختران با اگر که است نگران یاگر کس» دیگو یاست، مثالً م یروزمره آدم یامور زندگ

 یگاه ؛1«نکند ازدواج آنان با کند، رفتار عدالت به آنان، نیب نتواند کرد، ازدواج میتی

بهتر است » دیگو یانسان و خدا. مثالً م انیرابطه خاص منوعی  به شود یمربوط م« خوف»

 مطرح امتی؛ گاه خوف از عذاب خداوند در ق«2شهادت به حق بدهند و از خدا بترسند...

؛ در 4ترسند یم امتیحساب روز ق یِکه از بد کند یم مؤمنانو گاه وصف حال  3است

 ؛5کند یم شیآزما« خوف» واسطه بهها را  انسان خداوند که دارد نیا به اشاره اتیآ یبعض

 ما به حالتی بگیرد را ما گریبان است ممکن آینده در که زیانی و خسارت اندیشه از

(. 322ص  ،1311 یزدی، مصباح) مینه یم نام ترس یا خوف آن را که دهد یم دست

 است داده قرار را آنبلکه  است، نداده قرار دهنده رشد عامل یک عنوان به را ترس خداوند

 دهنده رشد نه است، ها یبد از بازدارنده ترس، بازدارد؛ ها انیطغ یبرخ از را انسان روح تا

 (.12-11 ص ،1371ی، )مطهر استعدادها

از  یو گاه شود یو بهنجار م یترس عموم کیصحبت از  یگاه ،یشناس روان در

 یصفت تواند یحس م نیاست. ا یاز حاالت مشترک انسان یترس عموم ؛یترس مرض کی

بر  یجد یمانع تواند یم ،یبرساند اما ترس مرض یرا به رشد و تعال یباشد و آدم دهیپسند

 انسان باشد و او را به قهقرا سقوط دهد. یو معنو یروح شرفتیسر راه پ

 ،«یمعنو -یماد» ،«یآخرت -یائیدن» یها طهیح ،«خوف»مربوط به  یِقرآن یها واژه

ها در  از آنهرکدام  نیبنابرا ،و... را شامل است «یاجتماع» ،«یاسیس» ،«یاقتصاد» ،«یاخالق»

از انواع  یبعض با ،ینیبالشناسی  روان؛ لکن در هستند یبررس قابلشناسی  روان از یا شاخه

 یویدن روزمره یزندگ به است مربوطکامالً  ،شناختی روانترس ؛ شود یم مربوط ترس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (.7 قصص،) و( 5 مریم،) ،(3 نساء،.... ) النِّسَاءِ مِنَ لَکُمْ طَابَ مَا فَانْکِحُوا یتَامَیَالْ یفِ تُقْسِطُوا أَالَّ خِفْتُمْ إِنْ وَ. 1

 (.111 مائده،) مَانِهِمْیْأَ بَعْدَ مَانٌیْأَ تُرَدَّ أَنْ خَافُوایَ أَوْ وَجْهِهَا یعَلَ بِالشَّهَادَةِ أْتُوایَ أَنْ یأَدْنَ ذلِکَ. 2

 (.15 انعام،) مٍیعَظِ وْمٍیَ عَذَابَ یرَبِّ تُیْعَصَ إِنْ أَخَافُ یإِنِّ قُلْ. 3

 (.21 رعد،الْحِسَابِ ) سُوءَ خَافُونَیَ وَ رَبَّهُمْ خْشَوْنَیَ وَ وصَلَیُ أَنْ بِهِ اللَّهُ أَمَرَ مَا صِلُونَیَ نَیالَّذِ وَ. 2

 (.155 بقره،) نَیالصَّابِرِ بَشِّرِ وَ الثَّمَرَاتِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الْأَمْوَالِ مِنَ نَقْصٍ وَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ مِنَ ءٍ یْبِشَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ وَ. 5
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کالن؛  یِبه امور معنو هم، پردازد یبه امور روزمره م هم یقرآن «خوف» که یدرحال ؛ها انسان

خوف و رجاء را در کنار هم قرار داده  خداوند ؛یهم به خوف اخرو دارد، اشاره ایبه دن هم

 .کند یانسان ارائه م یو اعتقاد یاخالق یمش یراه معتدل و متوازن برا کیو 

 در ایاست؛ اما فوب یو قطع شده شناختهفرد  یکه برا باشد یم یمربوط به خطرهراس 

 است؛ یاحتمال خطر از فرد ذهن تفکرات از یناش و است نامعلوم و مبهم یتیوضع مورد

 یای. فوب2مکان باز؛  یای. فوب1باشد، مثل: یممکن است مربوط به امور مختلف ا،یفوب

 ... ا؛یآکروفوب ای. ترس از ارتفاع 3 ؛یاجتماع

 ؛یساز ی. تراژد1 عمده ممکن است داشته باشند؛ لیپنج دل ،شناختی روان یها هراس

 ی. منف2؛ کند یحالت ممکن، در ذهنش تصور م نیتر یفرد ادامه اتفاقات را به منف یعنی

که حتماً قرار  کند یبا خود فکر م رد،یمثبت موجود را بپذ تیواقع نکهیا یجا به ؛ینگر

حالت وحشتناک، مرتب به خود و  کیمنتقدانه؛ مثالً در  ی. پافشار3 فتد؛یب یاست اتفاق بد

فرد،  ؛ی. فاجعه ساز2 ؛«میریم یم ت،یموقع نیکه ما در ا دانم یممن » دیگو یم انشیاطراف

این موارد زیر (. 1131)شاملو،  ندیب یفاجعه م کیرا در انتظار  انشیو اطراف ایخودش، دن

 .رندیگ یمچتر خوف دنیوی از دیدگاه قرآن قرار 

 «حزن» یمفهوم نییتب
 به وجود آن برای که غمی به خاطر را نفس و گویند می را زمین سختی حزن، اصل، در

 به حزن کلمه نیز و گویند؛ می «حزین» شود، می آن دگرگونی و سختی موجب و آید می

 ،1375 راغب اصفهانی،) است سرور یمعنا بهکه  فرحکلمه  مقابل در است، اندوه یمعنا

 را خود یا داشته دوست را آن و است بوده آن مالک که را چیزی انسان هرگاه(. 1/271

: 1375 ،طباطبائی) شود می عارض او بر حُزن بدهد، دست از دانسته، می آن تملک بر قادر

 خوف. است شده فوتکه  خیری یا ،شده واقعکه  است یمکروه از همواره حزن،( 2/33

 حزن کلمه. گذشته ناگوار حوادث به مربوط حزن و است آینده مناکیب حوادث به مربوط
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 گاهی و ؛1کند یم نهی آن از قرآن و است مذموم گاهی است؛ کاررفته به قرآن در بارها

 .2شود یم یاد یخوب به آن از و است ممدوح

 دیدگاه از افسردگی و اضطراب معانی راستای در حدودی تا مذموم حزن

 اکثر یا هیپا و اولیه عالئم از خود نوبه به نیز افسردگی و اضطراب و استشناسی  روان

 با یپزشک روان وشناسی  روان متون در نوعاً که شوند یم محسوب یپزشک روان اختالالت

 حزن با آن ارتباط و یافسردگ تعریف. شود یم برخورد موضوع این با منفی، ارزش دیدگاه

. است شده ارائهها  آن میان ارتباط و حزن و یافسردگ ماهیت درباره مختلف یها دگاهید و

 را آن و دانسته یشاد احساس عدم و یتفاوت یب حالت ینوع را یافسردگ ان،شناس روان

 مستقیم نتیجه اوّل: دانند یم جزء دو از یافته لیتشک را آن واند  برشمرده «قرن یِماریب»

 فشار، این آثار رساندن حداقل به یکه برا بدن یدفاع یسازوکارهافشار  دوم، اختالل؛

 .شوند یم عمل وارد

 و خوف که حزن یکس ی هستند؛انسان یتعال ریمس در، ممدوحو نیز خوف  حزن

حزن به  ی. گاه3شدیاند یم یاله فیتکال مقابل در خودش یها یممدوح دارد، به کوتاه

 ممدوح، حزن ؛ها فرصت و ها یکین دادن دست از به خاطر یگاه ؛4مردم است ینادان خاطر

 .ستین پژوهش نیاموردبررسی 

 به حزن، این است؛ دنیاخواهی و انسان حقیقت شناخت عدم از برگرفته مذموم، حزن

 مسکرات ،ها یسرگرم به آن از فرار برای بعضی ؛شود یم منتهی یمردگ دلو  تکاثر تفاخر،

 شکست مسلمانان که اُحُد جنگ از یا صحنه به راجع خداوند. آورند یم رو مخدّر مواد و

 از برای تا داد قرار شما برای دیگری از پس یکی را ها اندوه سپس... »: دیفرما یم خوردند،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (.127 نحل،) مْکُرُونیَ مِمَّا قٍیْضَ یتَکُ ف ال وَ هِمْیْعَلَ تَحْزَنْ ال وَ بِاللَّهِ إِالَّصَبْرُکَ  ما وَ اصْبِرْ وَ. 1

 ازخداست ترس او رویین لباس و اندوه او زیرین جامه که کسی: فرمایند می کامل انسان معرفی در( ع)یعل امام. 2

 (.17 خطبه ،1311 دشتی،)

 (.11 یوسف،تَعْلَمُون ) ال ما اللَّهِ مِنَ أَعْلَمُ وَ اللَّهِ یإِلَ یحُزْن وَ یأَشْکُوا بَثِّ إِنَّما قالَ .3

 (.1/ کهفأَسَفا ) ثِیالْحَد بِهذَا ؤْمِنُوایُ لَمْ إِنْ آثارِهِمْ ینَفْسَکَ عَل باخِعٌ. فَلَعَلَّکَ 2
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 «نشوید غمگین گردد می وارد شما بر که هایی مصیبت و( جنگی غنائم) رفتن دست

 (2/71: 1375 ،طباطبائی)

 ثروت به داشتن چشم ؛1ایشوق و رغبت به دن: از اند عبارت مذموم حزن عوامل

 اند عبارت مذموم حزن رفع راهکارهای ؛6شک ؛5ناشکیبایی ؛4ناامیدی ؛3حسادت ؛2دیگران

 یرو ما وجود در یا نیزم در یبتیمص چیه اینکه به باور و الهی؛ قضای به ایمان. 1: از

. 2 ؛7است آسان خداوند یبرا امر نیا و است ثبت محفوظ لوح در نکهیا مگر دهد ینم

 عزت، قدرت، علم، به توجه ؛9خدا برتری و عزت به توجه. 3 ؛8طلبی آمرزش و استغفار

 الهی. سنت به توجه ؛10خداوند بینایی و شنوایی

. کرد بیان توان یم اندوه و حزن برای که است آثاری نیتر مهم از بخشی تنها ها نیا

 بشر زندگی در مهم مسئله یک اندوه و حزن مسئله که دهد یم نشان یخوب به آثار همین

 سخن به و نشود آن گرفتار تا بشناسد را آن ایجادی علل و عوامل ستیبا یم انسان و است

 .است درمان از بهتر یریگ شیپ دیگر

 «انفاق» یمفهوم نییتب
 راغب) است چیز آن شدن تمام با آن رفتن بین از و چیز هر گذشتن معنی به لغت در «نفق»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (.75/221ق:  1213 مجلسی،) است حزن و غم موجب دنیا به رغبت و شوق(: عصادق ) امام. 1

ق:  1213مجلسی،شود ) طوالنی اش تأسف و حزن دوزد، چشم است مردم اختیار در آنچه به کس هر(: عباقر ) امام. 2

75 /172.) 

 (.2/223: 1312 شهری، ری) دارد پایدار حزنی و سرگردان قلبی و دائمی اندوهی حسود،(: ع) یعل امام. 3

 (.12 خطبه: 1311 دشتی،) درآورد پای از را او خوردن، تأسف شود چیره انسان دل بر ناامیدی اگر(: ع) یعل امام. 2

 (.122/ 73ق:  1213مجلسی،) شود می اندوه باعث که بپرهیز فزع و جزع از(: ع) یعل امام. 5

 (.152/ 17ق:  1213 مجلسی،) است داده قرار سخط و شک در را اندوه و حزن خداوند(: عصادق ) امام. 1

 تَأْسَوْا الیْ*لِکَ رٌیسیَ اللَّهِ یذلِکَ عَلَ إِنَّ نَبْرَأَها أَنْ قَبْلِ مِنْکِتابٍ  یف إِالَّأَنْفُسِکُمْ  یف ال وَ الْأَرْضِ یفِ بَةٍیمُص مِنْ أَصابَ ما. 7

 (.23 - 22 حدید،) فَخُورٍ مُخْتالٍکُلَّ  حِبُّیُ ال اللَّهُ وَآتاکُمْ  بِما تَفْرَحُوا ال وَفاتَکُمْ  ما یعَل

 (.35شَکُورٌ ) لَغَفُورٌ رَبَّنَا إِنَّ الْحَزَنَ عَنَّا أَذْهَبَ یالَّذِ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَقَالُوا. 1

 (.133 عمران، آل.. )نَیکُنْتُمْ مُؤْمِن إِنْ الْأَعْلَوْنَ أَنْتُمُ وَ تَحْزَنُوا ال وَ تَهِنُوا ال وَ. 3

 (.15 یونس،) میالْعَل عُیالسَّم هُوَ عاًیجَم لِلَّهِ الْعِزَّةَ إِنَّ قَوْلُهُمْ حْزُنْکَیَ واَل. 11
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 ملک در آن دادن قرار و ملک از مال کردن بیرون «انفاق» اصطالح در(. 1375اصفهانی، 

 بدان خدا آنچه هر و دین و جهاد راه درمال  بخشش یا صدقه قیاز طر که است دیگری

 و است مؤمنان یها یژگیو از که است قرآنی یا واژه انفاق،. باشد یم است داده فرمان

 به مفسران، اغلب. است گرفته قرارتأکید  مورد صالح عمل اصلی یها هیپا از یکی عنوان به

 از نباید اما ،اند کرده نگاه آن به اقتصادی، یها تیمحروم کاستن و ثروت توزیع بُعد

 گذشت، روحیه پرورش موجب انفاق. شد غافل نیز قرآن دیدگاه از آن تربیتی رویکرد

 کاظمی ،رسول )آل شود یم کننده انفاق در برادری و یدوست نوع فداکاری، بخشش،

 حزن و خوف کاهش و نفس آرامش شامل انفاق، شناختی روان آثار(. 1331 بویینی،

 آثار نظری تبیین دنبال به پژوهش این(. 1331 جعفری، گرامی،) باشد یم مرضی

 تبیین این بر اساس تیدرنها تا باشد یم حزن و خوف کاستن در انفاق شناختی روان

 حزن کاهش برای رگذاریتأث دیدگاه یک کردن مطرح برای شروعی نقطه بتواند مفهومی،

 .باشد اضطراب و افسردگی درمان برای و مرضی خوف و

 ارزش کم نه خوب، اموال از انفاق. 1: است شده ذکر انفاق برای شرط ده قرآن، در

. 2 ؛(273 بقره،) واقعی نیازمندان به. 3 ؛(3 حشر،) گیرنده ازیموردن. 2 ؛(217 بقره،)

 بقره،) اخالص با توأم. 1 ؛(212 بقره،) آزار و منّت بدون. 5 ؛(271 بقره،) پنهانصورت  به

 خود موردعالقه اموال از. 1 ؛(1 مدثر،) خود کار شمردن کوچک و کم. 7 ؛(215

 مائده،) حالل اموال از انفاق. 11 خداوند؛ بودن حقیقی مالک به باور. 3 ؛(32 ،عمران آل)

27.) 

. 1: دارد وجود انفاق برای متعددی فواید و آثار اسالمی، یها آموزه دیدگاه از

. 2 ؛(33 سبأ،) کاهش نه مال، ازدیاد مایه. 3 ؛(23 فاطر،) پرسود تجارتی. 2 ؛1الهی آمرزش

. 1 ؛2مریض شفای. 7 ؛1عمر طول. 1 ؛3بد مرگ و بال از دوری. 5 ؛2فردی آثار دارای
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (.112 توبه،) الرَّحِیم التَّوَّابُ هُوَ اللَّهَ أَنَّ وَ الصَّدَقَـتِ یأْخُذُ وَ عِبَادِهِ عَنْ التَّوْبَةَ یَقْبَلُ هُوَ اللَّهَ أَنَّ یَعْلَمُواْ أَلَمْ. »1

 (.272 بقره،) ،...«فَلِأَنْفُسِکمْ خَیرٍ مِنْ تُنْفِقُوا ما وَ. »...2

 باقر محمد) «دینما یم دور انسان از را سوء مرگ نیز و کند یم دور انسان از را بال هفتاد صدقه(: »ع) باقر امام. 3

 (.135 ص ،31 جلد بحاراالنوار، ی،مجلس
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 تقرب وسیله. 11 ؛5روانی و روحی آرامش. 11 ؛4انسان طهارت و تزکیه. 3 ؛3فقر دورکننده

. 13 ؛(1375 طباطبائی،) اجتماعی اصالح و اجتماعی سالمت موجب. 12 6خداوند؛ به

 ؛(272 بقره،) یفداکار روحیه. 15 ؛(135 بقره،. )است اجتماع هالکت مانع. 12 عدالت؛

 پروردگار نزد شدن ثبت. 17 ؛(32 عمران، آل) بودن خداوند دید معرض در. 11

 .(121/توبه)

 انفاق اثرگذاری ندیفرآ نییتب

ی تحقیق، از بعضی مفاهیم مرتبط با شفقت درمانی ها افتهبرای تحلیل نظری و مفهومیِ ی

 .شود یمی به این رویکرد درمانی ا اشاره اختصار به؛ بنابراین، مییجو یمسود 

 یدرمان شفقت

در سال  7لبرتیاست که پل گ یدرمان روان ستمیس کی، (CFT)درمان متمرکز بر شفقت 

مختلف است: شفقت به  انیسه جر یکرده است. شفقت دارا نیآن را ابداع و تدو 2111

 یستمسه س ،یو شفقت به خود. او در شفقت درمان گرانیشفقت از د افتیدر گران؛ید

و خطرات  داتیمغز تهد: ابیخطر ستمی. س1کرده است:  فیمغز انسان تعر یبرا یجانیه

 ستمی. س2 دهد؛ یحافظت از خود نشان م یرا برا ییها کرده و واکنش ییموجود را شناسا

احساسات  ،یما را به دنبال کردن غذا، همسر، تعامالت اجتماع ستم،یس نیمنابع: ا یجستجو

                                                                                                                                        
 بحاراالنوار، ی،مجلس باقر محمد) «دیافزا یم عمرها بر و کند یم آباد را شهرها رحمصله  و صدقه»(: صاکرم ) پیامبر. 1

 (.135 ص ،31 جلد

 (.251 ص ،2 ج الشیعه، وسائل ی،عامل حر شیخ) بِالِصَّدَقة مَرَضاتِکم داووا(: »ع) رمؤمنانی. ام2

 (.131 ص ،31 ج بحاراالنوار،...« )کند یم دور را فقر صدقه و یکین: »است شده نقل( عباقر ) امام از. 3

 (.113 توبه،) عَلِیم سَمِیعٌ وَاللَّهُ لَّهُمْ سَکَنٌ صَلَوتَکَ إِنَّ عَلَیْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُزَکِّیهِم تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَلِهِمْ مِنْ خُذْ. »2

 بقره،) یَحْزَنُون هُمْ وَالَ عَلَیْهِمْ خَوْفٌ وَالَ رَبِّهِمْ عِندَ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ وَعاَلَنِیَةً سِرًّا وَالنَّهَارِ بِالَّیْلِ لَهُم أَمْوَ یُنفِقُونَ الَّذِینَ. »5

272.) 

 (.33 توبه،... ) اللَّهِ عِندَ قُرُبَـت یُنفِقُ مَا یَتَّخِذُ وَ االْخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ یُؤْمِنُ مَن االْعْرَابِ مِنَ وَ. »1

7 .Gilbert, P. 
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مثبت مانند  احساسات ستم،یس نی: اتیو رضا نیتسک ستمی. س3؛ فرستد یم یدیخوب و مف

. شفقت کند یم نیما تأم برای را …داشتن و تیوشحال و خرسند بودن، آرام بودن، امنخ

 گران،ینسبت به خود و د شتریب یدارد با سوق دادن افراد به مهربان یسع (CFT) یدرمان

 نیشود. رفتار شفقت درمانگر، معموالً شامل ا گرانیسبب بهبود سالمت روان خود و د

 جو درمان یساز . آماده2؛ جو درمانمؤثر نسبت به  متِیو مال. ابراز گرما 1 است: دموار

. آموختن به 3بدون احساس شرم؛  گران،ید یدرست از لطف و مهربان افتیدر یبرا

( و بر چهار حوزه تجارب 2115، لبرتیدر خود )گ تیاحساس امن جادیا یبرا جو درمان

، متمرکز است یرعمدیغ یامدهای، پتیامن اساحس ی، راهکارهایاساس یها ، ترسنیشیپ

داد؛  نیآموخت و تمر یبه کس توان یاست که م یمهارت ،ی(. شفقت ورز2113، لبرتی)گ

 دیوی)د ردیگ یقرار م ریفرد تحت تأث یمنیو ا یعصب یولوژیزیف یها ستمیصورت س نیدر ا

نوع درمان، مهم شمردن  نیا جی(. از نتا2113، به نقل از گیلبرت، 2111لوتر،  ؛2113سون، 

و  یآور تاب ای، تحمل گرانیکردن، عدم قضاوت د ی، همدردیدرک و همدل ،یستیبهز

 (.2113، لبرتی... است )گ

 حوزه که هستیم این نیازمند انفاق و کیفیت تأثیر آن بخش تحقق عناصر شناخت برای

را در آن جستجو بدهیم تا از آن طریق، جزئیات شفقت درمانی  تشکیل را انفاق معنایی

 است استوار پایه این بر «معنایی یها حوزه» نگرش کنیم و طبقات تحلیل را شناسایی کنیم؛

را در یک طبقه قرار دهد ها  آن تواند یم «ویژگی یک در اشتراکِ چند مفهوم» که

 معنایی مشترک هستند و یک حوزه« یدار شتنیخو» در شجاعت عفت، صبر، ،مثال عنوان به

 ،«ییمعنا هم»ی مثل شناخت زباناز چند اصل  معنایی یها حوزه ؛ نظریهدهند یم تشکیل را

 ی،بزرگ جان شجاعی،) دیجو یمنیز سود « واژگانی حوزه»و « معنایی تقابل» ،«چندمعنایی»

، «انفاق»حوزه معنائی  اساس این بر ،(13ص  ،1333 پسندیده، ،راد یغرو عسگری،

 در این بررسی، مفاهیم صدقه،. آن حاصل شود از یتر قیدق فهم تا قرار گرفتموردبررسی 

 ،«انفاق» مستقل متغیر های مؤلفه بررسی در قرار گرفت؛ موردتوجهبخل نیز  و شُحّ سخاوت،

 کیفیت است؛ شده توجه نیزها  آن یها مؤلفه و «حزن» و «خوف» متغیرهای تبیین به
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 در شده شناخته فرایندهای و اصطالحات قیاز طر ،«حزن» و «خوف» بر «انفاق» اثرگذاری

 را تحلیل طبقات درمانی، رویکرد این بر اساس. گرفت قرار تحلیل مورد «درمانی شفقت»

 .داده شد قرار طبقه 2 در

 لیتحل یبند طبقه

 با که اهداف و ها زهیانگ ،ها ارزش شامل ؛یریگ جهت. 1: از اند عبارت موردنظر طبقات

 رفتار نوع به که ها یژگیو و محتوایی جهت از رفتارها؛. 2 ؛اند مرتبط رفتار چرایی

. 2. باشند یم یشناخت یابیارز ،ها جانیه درونی، یها تجربه شامل کهها:  . تجربه3 ؛اند مربوط

 بالندگی و روانیسالمت  ،شناختی روان مثبت کارکرد کردن مشخص مانند: کارکردها

 (.17ص  ،1331 پسندیده، عباسی،)

 ها یریگ جهت. الف

موضوع  درباره فرد کلی دیدگاه یا مرام رویکرد، معنای به یریگ جهتدر این پژوهش، 

 و ایمان (.11ص  ،1331 پسندیده، عباسی،) باشد یم رفتار چرایی به پاسخ برای و «انفاق»

دیگر نیز در ذیل آن قرار  های مؤلفهکه  باشد یم «انفاق» چرایی اساسیِمؤلفه  نیتر مهم یقین

 وعده به یقین بدون 1اند. کردهروایات به آن اشاره  که «تنگدستی در انفاق» مثل؛ رندیگ یم

 کننده انفاق. (27کرد )مائده،  ارائه« انفاق در تنگدستی»تحلیل معقولی از  توان ینم الهی،

 اتالف» را انفاق بنابراین، ،2نیست او ملک حقیقی اوست، اختیار در آنچه که دارد قلبی باور

، «انفاق»گفت که  توان یم لذا 4دارد، کامل ایمان وعده الهی او به. 3کند ینمتلقی  «مال

 و یطلب جاه ارضای یبرا نه باشد حق رضای برای فقط انفاق. «یقین» از برآمده است عملی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (.371 ص ،1 ج ،1373 بروجردی،) ...الْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ مَانِیمِنْ حَقَائِقِ الْإِ ... 1.

 ثُیْحَ ضَعُونَهُیَالْمَالَ مَالَ اللَّهِ  رَوْنَیَلَهُمْ مِلْکٌ  کُونُیَلَا  دَیمِلْکاً لِأَنَّ الْعَبِ هِیْخَوَّلَهُ اللَّهُ إِلَ مَایالْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِ یرَیَأنْ لَا  . ...2

 (237 ص ،ق 1315 طبرسی،) بِهِ... یأَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَ

 (225ص  ،ق 1213 صدوق،)شرفا و ما أنفقت تلفا  دکی یما ف ی؟ فقال: أن ترحیقال له: ما الشح. 3

 .(23 ،تِجارَةً لَنْ تَبُورَ )فاطر رْجُونَیَ ةًیَکِتابَ اللَّهِ وَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَالنِ تْلُونَیَ نَیإِنَّ الَّذ. 2



 24 |   ایاکبو  یاران یانیکاو؛ ... «کاهش حزن و خوف»در « انفاق یمدل عملکرد» نییتب

 اخالص با انفاق، توأم(. 217 ص ،1 ج ،1331 مطهری،)نفسانی  شهوات اطفای راه در نه

و گرفتار عُجب و غرور  شمارد یم کوچک و خود را کم انفاق کننده، کار ؛(215 بقره،)

 .(1 مدثر،) شود ینم

 یرفتار یها یژگیو .ب

 یها یژگیومحتوا و  شامل رفتاری یها یژگیو طبقه ،(2113) 2واترمن و 1هوتا نظر طبق

 گذشت، روحیه انفاق موجب پرورش(. 13ص ، 1331 ده،یپسند ،یعباس) است رفتار

کاظمی  ،رسول )آل شود یم کننده انفاق در برادری و یدوست نوع فداکاری، بخشش،

 به باورمندی و الهی وعده به یقین یعنی شناختی؛ منظومه که هراندازه به(. 1331 بویینی،

 رقم آن با متناسب انفاق، عملِ به اقدام بگیرد شکل انسان نزد در ها ییداراموقت بودن 

 الهی دستور این از بیشتر سرعت باها  انسان باشد، بیشتر یقین و باور این چه هر. خورد یم

 ذکر شده است، بعضی از انفاق برای قرآن، که در یا گانه دهاز شرایط  .3کنند یم تبعیت

 بقره،) خوب اموال از انفاق. 1 ، مثل:شود یمی رفتاری ظاهر ها یژگیوصورت  ها به آن

 پنهانصورت  به. 2 ؛(273 بقره،) واقعی نیازمندان به. 3 ؛(3 حشر،) گیرنده ازیموردن. 2 ؛(217

؛ کند یمخود انفاق  موردعالقه. از اموال 1 ؛(212 بقره،)آزار  و منّت بدون. 5 ؛(271 بقره،)

. همدالنه 3. همراه با رعایت احترام کامل است؛ 1نیست؛  دادوستدی و گر معامله. از روی 7

؛ حتی ردیگ یمدر خلوت، یا تنهائی صورت  المقدور یحت. 11و از روی مواسات است؛ 

 ؛شود ینمگاهی خود انفاق کننده نیز شناخته 

 از تواند ینم فردی رفتار فرد انفاق کننده با رفتار فرد بخیل، متفاوت است؛ هیچ

 از رهایی جهت در قدم اولین. 4او حتی خویشاوندان شودمند  بهره فرد بخیل یها کمک

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 .Huta, V. 

2 .Waterman, A. S. 

 (22 ص ،2 ج ،1217 کلینی،) أَنْفِقْ وَ لَا تَخَفْ فَقْراً. 3

 أقربائهم، من الحاجة أهل یعل بمالهم ضنّونی البخالء أنّ... وَ الْبُخْلَ فَإِنَّهُ أَهْلَکَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ؛  اکُمْیَّوَ إِ. 2

 (.131ص  ،1311 ی،الرض فی)شر...
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 روابط و اجتماعی تعامالت. 1است خویشاوندان و اقوام به توجه اموال، افراطی یآور جمع

 سرباز کردن انفاق از انسانی و مهربانانه است. اگر تر گستردهفردیِ انفاق کننده، بسیار  میان

بخل اگر نهادینه  صفت ،2کرد خواهد خرجحتماً  حرام راه در را شیها ییدارا بخشی از زد،

 جهیدرنت و 3ورزد یم بخل نیز دینی دستورات تمامیِ به نسبت شد، فرد آن شخصیت و جزء

 .4گذارد یم قدم کردن گناه وادی در

 یدرون یها تجربه .ج

 گرامی،) باشد یم مرضی حزن و خوف کاهش و نفس آرامش شامل انفاق، تأثیرات

 عبارت است کنند انفاق فرد برای درونی یها تجربه نیتر یاساسبعضی از  (.1331 جعفری،

 کرده انفاق خدا راه در که را آنچه دارد اطمینان کننده انفاق فرد چراکه. «آرامش». 1از: 

 انفاق از همواره اما فرد بخیل، ،(325ص  ،3ج  ،ق 1217طباطبائی،) رود ینم هدر به است

، اما ابدی یم. فرد انفاق کننده، خودش را در پناه انفاق در امنیت 2؛ زند یم باز سر کردن

. فرد انفاق 3؛ 5نگهبان دغدغه حفظ اموال خود را داشته باشد عنوان بهبخیل، همواره باید 

، اما فرد کند یمرا تجربه  یازین یبو  یمنش بزرگکننده همواره در درون خودش، احساس 

 وقت چیه ،6دارد چشم دیگران اموال به و حتی ابدی یمبخیل، همواره نیازمندی خودش را 

 کند یم. انفاق کننده، تکیه به خدائی را تجربه 2؛ 7کند تجربه را آرامش درون در تواند ینم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (.131ص  ،1311 ،یالرض فیقَوْمِهِ )شر یالْبَائِنَةَ فِ یعْطِیُمَالِهِ وَ  یالزَّکَاةَ الْمَفْرُوضَةَ فِ یؤَدِّیُ یالَّذِ لِیبِالْبَخِ سَیْلَ 1.

 1217 کلینی،)اللَّهَ عَزَّ وَ جل  سْخِطُیُ مَایاللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا أَنْفَقَ أَضْعَافَهَا فِ یرْضِیُ مَایعَبْدٌ وَ لَا أَمَةٌ بِنَفَقَةٍ فِ بْخَلْیَفَإِنَّهُ لَمْ  2.

 .(23ص  2ج  ،ق

 .(25ص  2ج  ،1217 کلینی،) هِیْمَنْ بَخِلَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَ لُیالْبَخِ .3

 .(131ص  ،1311 الرضی، شریف) . وَ أَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا2

 (.22ص  2ج  ،1217 کلینی،) مِنَ الْبُخْلِ؟! یدَاءٍ أَدْوَ یُّوَ أَ»الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ:  هِیْمِنْ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَلَ. 5

مَا  یالنَّاسِ وَ عَلَ یدِیْأَ یمَا فِ یعَلَ شُحُّیَ حُیوَ الشَّحِ دِهِیَ یبِمَا فِ بْخَلُیَ لَیالشُّحُّ أَشَدُّ مِنَ الْبُخْلِ إِنَّ الْبَخِ : ...)ع( صادق. امام 1

 صدوق،) بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ. قْنَعُیَلَهُ بِالْحِلِّ وَ الْحَرَامِ وَ لَا  کُونَیَأَنْ  یإِلَّا تَمَنَّ ئاًیْالنَّاسِ شَ یدِیْأَ یمِمَّا فِ یرَیَلَا  یحَتَّ هِیْدَیَ یفِ

 .(13ص  2ج  ،ق 1213

 .(335ص  2ج  ،ق 1213 صدوق،) یلُاَقَلُّ النّاسِ راحةً البَخ. 7
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در درون خود، احساس بدگمانی نسبت به  بخیل که عالم و قادر و مهربان است، اما انسان

. انفاق کننده، احساس رهائی و آرامش نسبت به مال خود را 5 1؛کند یمخداوند را تجربه 

 .2کند یم بخل به توصیه نیز را یگراند حتی دارد، اما بخیل،

 شناختی روان یکارکردها. د

 توجه قابلفردی و اجتماعی،  بین فردی، یها حوزه در انفاق شناختی روان کارکردهای

 محبتِ اصلی،. است خداوند به نسبت محبت افزایش فردی، کارکردهای ازجمله. 1است: 

 را سمت کدام که ردیگ یم قرار امتحان معرض در انفاق با انسان نیست؛ بردار شراکت

 . مال محبوب آدمی است و دل2کند؛  متمرکز جهت کدام در را محبتش و کند انتخاب

 را «بودن موحد» در خود صداقت کردن، انفاق با انسان است؛ پس سخت آن از کندن

 عنوان به اموالشان از :دیفرما یم. خداوند به پیامبر 3؛ (131ص  ،1311 نراقی،) کنند یم اثبات

 روح صدقه، عنوان به اموال با دادن ؛3بشودها  آن تزکیه و طهارت تا موجب بگیر صدقه

 را آدمی روح انفاق(. 51 ص ،1311 یزدی، مصباح)شود  ریتطه ایدنی مال آلودگ ازها  آن

 گذشت، روحِ. 2؛ (325ص  ،3ج  ،ق 1217 طباطبائی،) کند یم رها حیوانی تعلقات از

 شیرازی، مکارم) دهد یم پرورشکننده انفاق  در را یبرادر و یدوست ی،فداکار بخشش،

، در بعد اجتماعی، به کند یم تر متعادل. انفاق، زندگی اجتماعی را 5؛ (325ص  ،2ج  ،1372

، بعضی دیگر از تبع به؛ دهد یم؛ فقرزدائی را هدف قرار کند یمعدالت اجتماعی کمک 

 سطح در توزانه نهیک و متضاد ؛ روابطدهد یمی اجتماعی متأثر از فقر را کاهش ها بیآس

 را «بقا تنازع» انفاق، رویکرد ؛(313ص  ،2ج  ،ق 1217 طباطبائی،) دهد یم کاهش جامعه را

 از(. 117ص  ،1ج  ،1372 شیرازی، مکارم) کند یم لیتبد «تعاون و همکاری» به رویکرد

 و تعدیل ثروت، شود یمثروت  لیتعد ؛ موجبکند یماجتماعی پیشگیری  میعظ انفجار

: دیفرما ی( مع) یعل رمؤمنانی. اماست؛ پس به نفع ثروتمندان نیز خواهد بود ثروت حافظ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 .(317ص  71ج  ،ق 1213 مجلسی،)مِن بُخلِهِ سُوءُ الظَّنِّ بِربِهِ  یلِ. حَسْبُ البَخ1

 (37 نساء،النَّاسَ بِالْبُخْل ) أْمُرُونَیَوَ  بْخَلُونَیَ نَیالَّذِ .2

 (.113)توبه،  بِها هِمْیخُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکِّ 3.
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 به جامعه مرگ موجب انفاق، از ی. خوددار1«دیکن حفظزکات  دادن با را شیخو اموال»

 (.31ص  ،2جلد  ،1372 شیرازی، مکارم) شود یم ناتوانی و عجز خاطر

 انفاق ینیتکو آثاره.

عبارت  است، شده اشاره آن ی اسالمی بهها آموزه در که تکوینی اثرات ازجمله

 پیدا افزایش ها ییدارا که شود یم موجب دادن صدقه: روزی . افزایش1 :از است

 و بال دفع .2؛ 3کنیم سرازیر خود سمت به دادن صدقه با را روزی میتوان یمما . 2کند

بالهای  از را او خداوند بدهد، صدقه هرروز بالی دفع نیت به مؤمنی اگر: بیماری

 با را خود بیماران که است فرموده( ص) پیغمبر. 4کند یم حفظ روز آن آسمانی

 بدهد، صدقه روز ابتدای در کسی اگر: نحوست . دفع3؛ 5کنید درمان دادن صدقه

: بد مرگ دفع و عمر . افزایش2 ؛6کند یم برطرف وی از را روز آن نحوست خداوند

 ؛ دفع7باشد یم بد مرگ از نوع 31 شدن دفع و عمر ازدیاد دادن صدقه آثار از

. 5 8.شود یم شیطان هفتصد دهان شدن بسته موجب دادن صدقه: شیاطین وسوسه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 .(11ص  2ج  ،1217 کلینی،). حَصِّنُوا أَمْوالَکُمْ بِالزَّکاةِ 1

 .(3ص  2جلد  ،ق 1217 کلینی،)الْمَالِ کَثْرَةً وَ تَصَدَّقُوا رَحِمَکُمُ اللَّهُ  یفِ دُی)ص( تَصَدَّقُوا فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَزِ اسالم پیغمبر. 2

 .(11ص  2جلد  ،ق 1217 کلینی،) : اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ.پیامبر )ص(. 3

 یمِنَ السَّمَاءِ إِلَ نْزِلُیَاللَّهُ بِهَا عَنْهُ شَرَّ مَا  دْفَعَیَبِهَا مَا عِنْدَ اللَّهِ لِ دُیرِیُبِصَدَقَةٍ  تَصَدَّقُیَفَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ  ...(: ع) صادق امام. 2

 .(5ص  ،2جلد  ،ق 1217 ینی،کل) وْمِیَذَلِکَ الْ یالْأَرْضِ فِ یمِنَ السَّمَاءِ إِلَ نْزِلُیَإِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ مَا  وْمِیَذَلِکَ الْ یالْأَرْضِ فِ

 (.3ص  ،2ج  ،ق 1217 کلینی،) )ص( دَاوُوا مَرْضَاکُمْ بِالصَّدَقَةِ اسالم پیغمبر. 5

 (.3ص  ،2ج  ،ق 1217 کلینی،) وْمِیَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ ذَلِکَ الْ صْبِحُیُ نَی)ع(: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ حِ صادق امام. 1

ص  ،2ج  ،ق 1217 کلینی،) السَّوْءِ تَةَیمِ نَیتِسْعِ دْفَعَانِیَالْعُمُرِ وَ  یفِ دَانِیزِیَالْفَقْرَ وَ  انِیَنْفِیَ)ع(: الْبِرُّ وَ الصَّدَقَةُ  باقر امام. 7

2.) 

الْمُؤْمِنِ وَ  یمِنَ الصَّدَقَةِ عَلَ طَانِیْالشَّ یأَثْقَلَ عَلَ ءٌ یْشَ سَیْوَ لَ طَانٍیْسَبْعِمِائَةِ شَ یِّلُحِ نِیْفَإِنَّهَا تُفَکُّ مِنْ بَ)ع( ...  صادق امام. 1

 (.3ص  ،2ج  ،ق 1217 کلینی،)الْعَبْد  دِیَ یقَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِ یالرَّبِّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَ دِیَ یتَقَعُ فِ یَهِ
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 برای آمرزش نکرده باشد. ییدعا؛ حتی اگر انفاق کننده، 1آمرزش گناهان

 گیری نتیجه و بحث

 ،«عملکردی مدل» چه بر اساس انفاق مفهوم که شود معلوم تا شد تالش پژوهش این در

 ییشناسا، در ابتدا، به سؤال این به پاسخ برای. شود یم «حزن» و «خوف» کاهش موجبِ

ی اسالمی، اقدام شد؛ آنگاه با استفاده از دو ها آموزهدر « انفاق»و « حزن»، «خوف»مفاهیم 

ی خوف، حزن و انفاق، ها مؤلفهو  ها یژگیو «شفقت درمانی»و  «معنایی یها حوزه»رویکرد 

 آیات انفاق، مفهوم تر قیدق فهم برای منظور بدین شدند؛ واکاوی روایات و آیات اساس بر

 گرفت؛ قرارموردبررسی  سخاوت و شحّ بخل، دادن، صدقه انفاق، به مربوط روایات و

دست  به های مؤلفه شد؛ استفاده «تحلیل طبقات» از ،ها مؤلفه شناختی روان فهم برای آنگاه

آثار »و  «کارکردها» ،«ها تجربه» ،«رفتارها» ،«ها یریگ جهت» گانه پنج طبقاتِ در آمده،

از این طبقات، نشان داده شد که انفاق، چگونه با خوف هرکدام در . شدند تنظیم «تکوینی

 معلوم انفاق، مفهوم با مرتبط مفاهیم وها  گزاره مجموع بررسی . ازشود یمو حزن مرتبط 

تأثیر کامل انفاق بر خوف  توانند یمی اسالمی، در کنار هم ها آموزهدر  گانه پنجطبقات  شد

. کنند یمبه تنهائی، فقط بخشی از این تأثیر را بیان ها  آن ازهرکدام و حزن، بیان کنند؛ 

از عواملِ  گانه پنج، در تمام طبقات دهد یمکسی که انفاق با شرایط صحیح آن انجام 

؛ چشم به ثروت دیگران شود یم؛ رغبت به دنیا، در او کاسته شود یمخالی  ساز افسرده

 .شود یمکنترل  اش یبائیناشکندارد؛ حسادت و ناامیدی و 

دینی، در کنار هم  نظران صاحبگاهی بسیاری از محتواهای این طبقات، در آثار 

 :انفاق وجود دارد ی اسالمی، آثار و فواید متعددی برایها آموزه؛ از دیدگاه اند شدهجمع 

؛ (33 سبأ،) کاهش نه ازدیاد مال، مایه .3 ؛(23 فاطر،) پرسود تجارت. 2؛ 2الهی . آمرزش1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (.112 توبه،) الرَّحِیم التَّوَّابُ هُوَ اللَّهَ أَنَّ وَ الصَّدَقَـتِ یأْخُذُ وَ عِبَادِهِ عَنْ التَّوْبَةَ یَقْبَلُ هُوَ اللَّهَ أَنَّ یَعْلَمُواْ أَلَمْ». 1

 (.112 توبه،) الرَّحِیم التَّوَّابُ هُوَ اللَّهَ أَنَّ وَ الصَّدَقَـتِ یأْخُذُ وَ عِبَادِهِ عَنْ التَّوْبَةَ یَقْبَلُ هُوَ اللَّهَ أَنَّ یَعْلَمُواْ أَلَمْ». 2
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 .1 ؛4مریض شفای .7 ؛3عمر طول .1؛ 2بد مرگ و بال از دوری .5 ؛1فرد بازگشت به خود .2

 تقرب . وسیله11 ؛7روانی و روحی آرامش .11 ؛6انسان طهارت و تزکیه .3 ؛5فقر دورکننده

 .13 ؛(1375 طباطبائی،) اجتماعی اصالح و اجتماعی سالمت موجب. 12 8خداوند؛ به

 یفداکار . روحیه15؛ (135بقره، ) اجتماع؛ هالکت . مانع12عدالت اجتماعی و اقتصادی؛ 

. ثبت شدن نزد 17؛ (32عمران،  آل). در معرض دید خداوند بودن 11؛ (272بقره، )

 ؛(121/توبه) پروردگار

 کدام چیه، چون شود ینم، گرفتار هراس دهد یمکسی که انفاق با شرایطش را انجام 

؛ کند ینم؛ منفی نگری کن ینم؛ او تراژدی سازی ردیگ ینماز عوامل هراس در او شکل 

 .کند ینمفاجعه سازی 

 پژوهشی: یها شنهادیپ

است؛ این پژوهش، به  میتقس قابل« ممدوح»و « مذموم»خوف و حزن از دیدگاه اسالم به  .1

خوف و حزن ممدوح نپرداخت، بلکه بیشتر ناظر بود به کاهش خوف و حزن مذموم، با 

 شناختی رواندر مورد خوف و حزن ممدوح نیز پژوهش  شود یم. شده انجامتوجه به انفاق 

 انجام داد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 .(272 بقره،) ،...«فَلِأَنْفُسِکمْ خَیرٍ مِنْ تُنْفِقُوا ما وَ».... 1

 باقر محمد) «دینما یم دور انسان از را سوء مرگ نیز و کند یم دور انسان از را بال هفتاد صدقه». امام باقر )ع(: 2

 .(135 ص ،31 جلد بحاراالنوار، ی،مجلس

 ی،مجلس باقر محمد) «دیافزا یم عمرها بر و کند یم آباد را شهرها رحم ٔ  صله و صدقه(: »صاکرم ) . پیامبر3

 .(135 ص ،31 جلد بحاراالنوار،

 (.251 ص ،2 ج الشیعه، وسائل ی،عامل حر شیخ) بِالِصَّدَقة مَرَضاتِکم داووا(: »ع) رمؤمنانیام. 2

 (.131 ص ،31 ج بحاراالنوار،...« )کند یم دور را فقر صدقه و یکین: »است شده نقل( عباقر ) امام . از5

 (.113 توبه،) عَلِیم سَمِیعٌ وَاللَّهُ لَّهُمْ سَکَنٌ صَلَوتَکَ إِنَّ عَلَیْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُزَکِّیهِم تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَلِهِمْ مِنْ خُذْ». 1

 بقره،) یَحْزَنُون هُمْ وَالَ عَلَیْهِمْ خَوْفٌ وَالَ رَبِّهِمْ عِندَ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ وَعاَلَنِیَةً سِرًّا وَالنَّهَارِ بِالَّیْلِ لَهُم أَمْوَ یُنفِقُونَ الَّذِینَ». 7

272.) 

 .(33 توبه،... ) اللَّهِ عِندَ قُرُبَـت یُنفِقُ مَا یَتَّخِذُ وَ االْخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ یُؤْمِنُ مَن االْعْرَابِ مِنَ وَ». 1
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موردبررسی اضطراب و افسردگی،  شناسی سببخوف و حزن مذموم را در بحث از  .2

خوف و حزن ممدوح را در چارچوب  توانند یماما پژوهشگران دیگر ؛ جدی قرار دادیم

 قرار دهند.موردبررسی مثبت شناسی  روان

این پژوهش، ناظر بود به کاهش خوف و حزن در خود انفاق کنند، اما پژوهشگران  .3

قرار  موردپژوهش لیتفص بهانفاق، خوف و حزن در وجود انفاق گیرنده را نیز  ندتوان یم

 دهند.
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 منابع
 .نشتا قم، شیرازی، مکارم اهلل تیآ: ترجمه ،(9831) کریم قرآن

 (، شریف رضی، ترجمه: محمد دشتی، تهران، نیلوفرانه.9839) البالغه نهج

 بیروت، دارصادر(، لسان العرب، ق 9191ابن منظور، محمد بن مکرم )

 هیرو دوفصلنامه کیفرشناختی، مالحظات و انفاق ترک جرم(. 9811) لیاسماع ،یبن یآقابابائ

 .14-72(، 8(، )یفریک ی)حقوق ییقضا 

و  یرفتار ی،شناخت یصیفراتشخ یندهایفرآ. (9812شهرام ) ی،و محمدخان ی؛مهد ی،اکبر

(، 83)1 ،درمانی روانفرهنگ مشاوره و . یاضطراب یها و اختالل یدر افسردگ یجانیه

992-911 

 قیاز طر انسان در انفاق صفت کردن نهادینه(. 9813مژگان ) بویینی، کاظمی رسول، سوسن؛ آل

 .838-889 ،(81)94 ،قرآنی مطالعات فصلنامه کریم، قرآن بیان در شکرگزاری

 ،بینات نشریه ،یاسین سوره 12 آیه به توجه با انفاق از بازدارنده عوامل(. 9817) مهناز ایزدی،

 .973-978 ،(23و  22)

توجه نسبت به  یریسوگ یسهمقا. (9144تورج ) ی،و هاشم ینب؛ز ی،فاطمه؛ خانجان ی،باقر

شده. فرهنگ  سازی یو برون سازی یاختالالت درون یها نشانه یدر کودکان دارا یدتهد

  .924-983(، 11)97 ،درمانی روانمشاوره و 

 .نشرالصحف: قم ،الشیعه احادیث جامع(، 9828) یدحسینس بروجردی،

اضطراب  یها نشانه ینیب شیپ» ،(9813رضا ) ،نیپورحس ؛دیتوح ی،رنجبر ی؛محمدعل ،بشارت

 .31-22 ،(81)3 ،روانشان است رویش ،«یدلبستگ یها بیآسبر اساس  یو افسردگ

 رشد و انفاق ارتباط ،(9811) حسن غفورزاده، مصعب؛ ی،آران یعبداله امیر؛ علیزاده، خادم

 .87-3 ،(13)92 اسالمی، اقتصاد پژوهش علمی فصلنامه ایران، در اقتصادی

 یدشوار یا نقش واسطه. (9813) اهلل حجت ی،و فراهان ؛یمحمدعل؛ بشارت، زهرا ی،خان

. یافسردگ یها و نشانه یهناسازگار اول یها سازه روان ینب ةرابطدر  یجانه ییجو نظم

  .7713-7783(، 93)31 ،شناختی روانعلوم 
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ترجمه  کریم، قرآن الفاظ مفردات تحقیق و ترجمه ،9823حسین بن محمد،  راغب اصفهانی،

 .دوم: چاپ نوبت مرتضوی، انتشارات: ناشر حسینی، خسروی غالمرضا سید

 .71-91 ،(1) ،کوثر نشریه قرآن، در انفاق سیمای(. 9837) سیدمهدی ،یرنان یسلطان

 واژه معنایی های مؤلفه(. 9811) فاطمه ،نژاد حسن سیدعبداهلل؛ اصفهانی، ؛فاطمهسیده  سلیمی،

 ،(14) ،دینی پژوهش نشریه ،ینینش هم روابط برتأکید  با کریم قرآن گفتمان در انفاق

3-81. 

 (. بهداشت روانی، تهران: رشد.9831شاملو، سعید، )

 پسندیده، محمد؛ سید ،راد یغرو علی؛ عسگری، مسعود؛ یبزرگ جان محمدصادق؛ شجاعی،

 شخصیت ساختار واژگانی مطالعات در معنایی یها حوزه نظریه کاربرد(. 9818) عباس

 .83-2 ،(93)3 ،یشناس روان و اسالمی مطالعات نشریه اسالمی، منابع پایه بر

: قم هوشمند، مهدی: تحقیق ،النبویه المجازات( 9834) ینبن حس محمد الرضی، شریف

 .دارالحدیث

دو  حدیث، و قرآن در انفاق یسنج تیاولو(. 9811سادات ) طاهره سیدناری، رضا؛ شکرانی،

 .12-81 ،(7)94،حدیث و قرآن پژوهی علمی فصلنامه

 انتشارات دفتر :قم غفاری، اکبر یعل: تحقیق ،االخبار معانی(. 9148) علی بن محمد صدوق،

 .قم هیعلم حوزه نیمدرس جامعه به وابسته یاسالم

 دفتر :قم غفاری، اکبر یعل: تحقیق ،الفقیه الیحضره منق(.  9198) یعل بن محمد صدوق،

 .قم هیعلم حوزه نیمدرس جامعه به وابسته یاسالم انتشارات

 .اسماعیلیان موسسه: قم ،تفسیرالقرآن فی المیزان(. 9827) نیمحمدحس، طباطبائی

 محمدباقر سید ترجمه المیزان، تفسیر ترجمه ،9823:چاپ سال محمدحسین، ،طباطبائی

 .هفتم: چاپ نوبت اسالمی، انتشارات دفتر: انتشارات همدانی، موسوی

 .هیدریالمکتبة الح :نجف ،غرراالخبار یف األنوارمشکاة  (.ق 9833) حسن بن علی طبرسی،

 مشکالت مقایسه»(. 9813محمد ) شاهوردی، ؛مهناز فاطمه مشایخ، مژگان؛ آبرزگه، عباسی

 ـ اضطراب اجتماعی، پرخاشگری ناپختگی، ـ توجه مشکالت سلوک، اختالل) رفتاری
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 مطالعات در نوین دستاوردهای پژوهشنامه ،«عادی و طالق کودکان در( گیری گوشه

 .989-978 ،(74)7 ،انسانی علوم

 رویکرد با دینی مفاهیم در شناسی مفهوم»(. 9811عباس؛ ) یده،پسند ی؛مهد عباسی،

 .17-2(، 1)8 ،اسالمیشناسی  روان نامه پژوهش ،«اجرا شیوه و مراحل: شناختی روان

 انفاق بررسی(. 9813) سمیه ،یآران یخار مجتبی؛ ،یپورآران یابانیب ؛اهلل رحمت ،یآران زاده عبداهلل

 .14-28( 7)97 ،شناخت قرآن نشریه آیات، نزول ترتیب اساس بر قرآن در

 فصلنامه ایران، در فقر کاهش بر انفاق اثر برآورد ،(9818) مهرداد محمودیان، مرتضی؛ عزتی،

 .33-89 ،(38)91 ،اسالمی اقتصاد پژوهشی علمی

 منظر از انفاق اقتصادی و اجتماعی نقش(. 9811) محمدناصر داوودی، رحمان؛ ،نسب یکاظم

 .77-98( 91)7 ،اسالمی علوم مطالعات و پژوهش مجله قرآن،

 و علم روانی؛ یشناس بیآس ،(7491) جرالد ،نیل جرالد؛ ،دیویسون شری؛ ،جانسون آن؛ کرینگ،

 ،(9812) کچویی محسن و پور یشمس حمید ترجمه ،شناختی روان یها اختالل درمان

 .ارجمند نشر: تهران

: تهران آخوندی، محمد و غفاری اکبر یعل: تحقیق ،الکافی (.ق 9142) عقوبی بن محمد کلینی،

 .االسالمیه دارالکتب

 تفسیر در انگیزشی رویکرد با انفاق، آیات بررسی(. 9813) نرگس جعفری، غالمحسین؛ گرامی،

 .973-992( 14)94،تفسیری مطالعات علمی نشریه المیزان،

: یروتاز محققان، ب ی: جمعیقتحق ،بحاراالنوار(. ق 9148) یمحمدباقر بن محمدتق مجلسی،

 .یالعرب یاءالتراثداراح

 یکاربست معناشناس. (9144) فرزاد ی،و دهقان ؛کامران یسی،؛ اواهلل روح ،عمران نژاد یمحمدعل

-84(، 3)93 ،یث. مطالعات ترجمه قرآن و حدمیکردر قرآن « ن ف ق»در ترجمه ماده 

17.  

 کیهان نشریه روایات، و آیات منظر از انفاق و احسان(. 9837) محمدحسین ،نوکنده یمردان

 (.743) ،فرهنگی

https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/1924/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%20%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/1924/%D8%B4%D8%B1%D9%8A%20%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/209/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%86
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/210/%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D9%8A%D9%84
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 قرآنی تبلیغی الگوی طراحی ،(9812) محمود محمدیان، بهروز؛ قاسمی، سعید؛ ،پور یمسعود

 .13-3 ،(9)94،راهبردی مدیریت اندیشه مجله انفاق، اجتماعی بازاریابی موضوع در

 امام پژوهشی و آموزشی موسسه انتشارات قرآن، در اخالق( 9834) محمدتقی، یزدی، مصباح

 (.قدس) خمینی

: قم قمی، نادری یمحمدمهد: و نگارش تدوین ،رستگاران(. 9833) یمحمدتق یزدی، مصباح

 .خمینی امام پژوهشی آموزشی موسسه انتشارات

 .صدرا انتشارات: تهران اسالم، در تیو ترب می( تعل9829) مرتضی، مطهری،

 تهران: انتشارات صدرا. (،9اندرزها ) و ها حکمت(. 9814) یمرتض مطهری،

 .یهتهران: دارالکتب االسالم ،نمونه تفسیر(. 9821ناصر ) یرازی،ش مکارم

 للمطبوعات.  ی: موسسه االعلمیروتب ،السعادات جامع(. 9839) یمحمدمهد نراقی،
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